
 

Identiteit en burgerschapsvorming van KC ’t Ven  

  

Hoe zien we ‘de identiteit van de katholieke school’? 

Het thema ‘identiteit’ is in een historische en maatschappelijke context geplaatst. Tot de 

zestiger jaren van de vorige eeuw vormde de katholiciteit van een school geen probleem. 

Daarna werd het begrip problematisch, door het ingrijpende proces van ontkerkelijking en de 

multiculturalisering van Nederland. 

Van officiële zijde valt geen ‘oplossing’ te verwachten, vooralsnog hebben de 

schoolbesturen het standpunt dat zíj uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor ‘de identiteit van 

het katholiek onderwijs’. Dat betekent dat scholen veel vrijheid hebben bij de invulling ervan. 

  

Op ’t Ven kiezen we voor de weg van de ‘herbronning’ (met welke passie hebben onze 

erflaters twee eeuwen geleden katholieke scholen gesticht en hoe zouden we die 

oorspronkelijke passie kunnen vertalen naar de huidige tijd?). 

  

Er zijn drie kenmerken/domeinen van die oorspronkelijke passie:  

1. kinderen ‘leren over het leven’ 

2. met kinderen ‘het leven vieren’   

3. met kinderen ‘het leven delen’ 

  

Het team wil de oorspronkelijke waarden, zoals die in de katholieke traditie zijn beleefd, 

voortzetten. Die waarden zijn gezamenlijkheid, gemeenschapsgevoel en openstaan voor de 

wereld om je heen.  

  

We schenken aandacht aan: 

• Stilstaan met de kinderen bij de actualiteit. 

• ‘Vieren’: het belang van de achtergrond van Kerstmis en Pasen wordt onderstreept. 

We vinden het belangrijk om deze achtergrond mee te geven, om te voorkomen dat 

het oppervlakkige feesten worden.  

• Ook feesten van andere godsdiensten verdienen aandacht. 

• Wat betreft ‘leren over het leven’ wordt gesproken over aandacht schenken aan 

meerdere geloven dan alleen de christelijke. (methode Leefstijl, IPC) 

• aandacht voor andere levensbeschouwingen is belangrijk.  

  

  

 

 

 



De leerlijnen zoals wij ze per domein hanteren:  

  

Domein Activiteiten Planning 

Leren over het leven 

  

  

• Filosoferen en/of 

goede gesprekken in 

de groep 

• Een seizoen activiteit 

in het kader van 

wereldoriëntatie 

  

• Verhalen uit 

verschillende 

culturen en tradities 

lezen en bespreken 

• Achtergrond van 

allerlei culturele 

feesten leren kennen 

(bijvoorbeeld 

Kerstmis, vasten, 

Pasen, hemelvaart, 

Pinksteren, 

Suikerfeest, Divali 

etc.) 

• Naar behoefte en 

invulling van de 

leerkracht 

• Tijdens IPC-thema’s, 

daarnaast jaarlijks 

een NME-activiteit 

per groep  

• Rondom Kerstmis en 

Pasen en verder bij 

IPC 

  

• Rondom Kerstmis en 

Pasen en verder bij 

IPC 

  

Het leven vieren • Vieren van 

verjaardagen, 

geboortes van 

broertjes of zusjes, 

afscheid, jubilea etc. 

• Vieren van het 

podiumfeest 

  

• Afsluiting 

themaweken zoals 

IPC, Kriebels in je 

buik, 

Kinderboekenweek, 

Ven-tegen-

pestenweek,  

• Vieren Sinterklaas, 

Kerstmis 

(kerkbezoek), 

Carnaval en Pasen 

(kerkbezoek) 

• Door het jaar heen 

  

  

• Jaarlijks in te 

plannen in het na- en 

voorjaar 

• Door het jaar heen in 

te plannen 

  

  

• Rondom deze 

feestdagen in te 

plannen 

Het leven delen • Werken met Leefstijl • Wekelijks 

• Tweejaarlijks in te 

plannen en jaarlijks 



• Actie voor een goed 

doel 

  

  

  

• ‘Gezonde school’ 

vignet 

• Opruimen en netjes 

houden van de 

omgeving  

• Moestuin 

• NME activiteit 

• Schooltv  

  

  

  

  

  

• Schoolvoorstelling  

  

• Aandacht voor milieu 

• Aandacht voor 

burgerschap, 

onderdeel van 

Internationaal bij 

IPC, mogelijkheid tot 

bezoek stemlokaal in 

verkiezingsperiode 

deelname aan 

Kinderpostzegels 

door groep 7-8 

• Jaarlijkse projecten 

• Wekelijks groep 6-7-

8 volgens schema 

• Door het jaar heen  

• Jaarlijks in te 

plannen 

• Tijdens de lunch, 

groep 5 t/m 8 kijkt 

Jeugdjournaal, groep 

3-4 kijkt Huisje 

boompje beestje, 

groep 1-2 kijk 

Koekeloere of 

digitale 

prentenboeken 

• Elke groep 1 

voorstelling per jaar 

vooraf in te plannen 

• Tijdens lessen IPC 

• Tijdens lessen IPC  
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